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Szám: KN9-6l20l0.

Túmogatásí Szerződés
amely létrejött egyrészről a 25212010. (XL21.) Korm. rendelet által létrehozott Magyar
Kármentő Alap (Veszprém, Megyeház tér 1., képviseli Lasztovicza Jenő, a Kármentő
Bizottság elnöke) a továbbiakban: Tdmogató
másrészről

a Kolontár Község Önkormányzata

(székhelye: 8464 Kolontár, Kossuth

L. u. 24,

adőszáma: 15427298-2-19, képviseli: Tili Károly polgármester) a továbbiakban: Tdmogatott

között

l.)

az aláhbi feltételek szerint:

A

Kolontar Község Önkormányzat irásban benyújtott kérelme alapján a Magyar
Kármentő Alap Kármentő Bizottsága 1 000 ezer Ft, azaz Egymillió Ft támogatás

me gítélé s é t határ ozta eL

2.)

3.)

4.)
5.)

Támogatási cél:
a támogatás a Magyar Kármentő Alap létrehozásáről szőIő 25212010 (X. 21.) Korm.
rendelet 9. § bd) pontjában meghatátozottak szerint: a katasztrőfával érintett térség
revitalízáciőjara szo|gál. A támogatás 5 helyi vállalkozás esetében 200 ezer forint
összegben a kiesett árbevétele miatti közvetett támogatás céljarakerül felhasználásra.

A

Támogatási Szerződésben meghatétrozott összeget a Támogatő a Kolontar Község
Önkormányzat költségvetési számlájához kapcsolódó 11748090-15427298-10010000
számű, a Kármentő Alapból érkező támogatások fogadásáta szolgálő alszálmlára
teljesíti.

Támogató az átutalásról jelen Szeruődés aláirását követő 15 munkanapon belül
intézkedik.

A

Támogatott a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott

tiámogatást kizarőlag a 2.) pontban meghatározott célra használja fel.

6.)

Támogatott nyilatkozik, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a károkozó
várható kártérítésébőlvagy egyéb adomanyból előreláthatőan megtérül, az alapből
nyújtott támogatást a megtérülésmértékéigvisszafizeti aMagyar Kármentő Alapba.

].)

Nyilatkozik

8.)

A

önkormányzat,hogy a jelen Támogatási Szerződésben megítélt
támogatás továbbutalása esetében a fenti elvet (6.pont) érvényesítia károsultak fele is, a
velük kötendő megállapodásban.
a támogatott

Támogatott a részéreátutalt összeg felhasználásáról legkésőbb 2011. január 3l.
napjáig elszámol.

9.) A

Támogatott önkormányzat elszámolását a Támogatási Szerződéshez csatolt
Elszámoló lapon, és mellékletein teszi meg.
A Támogatő számára beszámolót készíta támogatás felhasználásáról, és csatolja a
település jegyzője által hitelesítve az alábbi eredeti illetve másolati dokumentumokat:
- önkormányzatihatározatokat a ktárosultak egyedi támogatására vonatkozóan
- a kifizetésekre vonatkozó kérelmeket, nyilatkozatokat
- elszámolási kötelezettséggel adott támogatásoknál a célszerinti felhasználást igazolő
(telj e sítés i g azolást tartalmazó) eredeti száriík hitel e s máso atát,
- támogatások kifizetésénekigazolását: bankszámla utalások esetén bankkivonatok-,
illetve készpénze s kifizeté sekn él az átv ételi el i smervények másolatát.
1

10.)

A

Támogató az általa nffitott támogatás felhasználását bármikor ellenőrizheti.
Támogatott az ellenőrzéskor köteles a vonatkoző pénzngy| számviteli, valamint a
felhasználásra vonatkoző egyéb iratokat betekintés céljából a Támogató ellenőrzést
végző képviselője részéreátadni. Kötelezettséget vállal, hogy az Alap tevékenységét
érintő ellenőrzés esetén az eríe felllatalmazott ellenőrző szewek - KEHI, ÁSZ ellenőrzési tevékenységétsegíti.

11.) Amennyiben a Támogatott a támogatás összegének felhasználásáról a megjelölt
határidőig - megfelelő indok nélkül - nem számol el, vagy a támogatást nem a célnak
megfelelően használja fel, a támogatást vissza kell fizetni.

12.) Jelen Támogatási Szeruődésben nem szabályozott kérdésekbena mindenkor hatályos,
vonatkozó j o gszab ályok rendelkezé se i az ir ány adő ak.
13.) Felek megállapodnak, hogy a szeuődésben foglaltak teljesítése érdekébenkölcsönösen
együttműködnek. Ezen Támogatási Szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás között
tárgyalások útj án rendezik.

l4.) Jelen Támogatási Szerződés 4 eredeti
Trámo gatót, 2 p

példrányban készült, melyből
éldány a T ámo gatottat i lleti me g.

2

péIdány a

Ezen Támogatási Szerződést Felek elolvasták, értelmezték,és mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt, j óvaha gy őlag aláírták.
Veszprém, 2010. december 9.
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